WIADOMOŚCI Z IZRAELA
Kolejna udana akcja Izraelskiej
jednostki specjalnej Egoz oraz
Policji...

W Kalikaliji ok 9.00 rano
aresztowano 24 przywódców i
członków komórki Hamasu,
niektórzy z nich ścigani są listami
gończymi za terroryzm, byli oni w
stałym kontakcie z przywództwem
Hamasu w Gazie, którzy finansowo
wspierani są przez nich oraz rząd
Kataru ... Kolejne ataki
udaremnione! :)...
Warto też wspomnieć, że kilka dni
temu miała miejsce tajna operacja
wywiezienia z Syrii ostatnich kilku
Żydów, którzy tam chcieli jeszcze
zostać, Stało się to jednak
niezwykle niebezpieczne, akcja
całkowicie zakończona
powodzeniem..:) (foto z akcji)...

Około 12.30 miał miejsce atak
nożownika na policjanta, na
parkingu koło bramy
Damasceńskiej, jedna osoba
przechodzień, lekko ranna, policjant
bez ran, terrorysta postrzelony w
stanie krytycznym...terrorysta zmarł
w szpitalu, mimo prób uratowania
go.. * Zdjęcia terrorysty
rozbieranego natychmiast po
obezwładnieniu go lub postrzeleniu,
nie są niczym dziwnym, ponieważ
zdarza się, że są dodatkowo
uzbrojeni w tzw. "Pasy samobójcze"
czyli materiał wybuchowy z
detonatorem przy ciele, i po
zranieniu potrafią go jeszcze
zdetonować.

Po przeszukaniu mieszkania w
pobliżu sądu okręgowego w
Jerozolimie, znaleziono w nim kilka
bomb tzw. "rurowych",
prowizorycznie wykonaną broń
palną, oraz amunicję... udaremniny
atak, niech będzie takich
udaremnień więcej :)

Około godziny 14.00 miał miejsce
atak dwóch chłopców 12 i 13 lat z
nożem na ochroniarza w
tramwaju w Jerozolimie - Pisgat
zeev, ochroniarz ranny, jeden z
chłopców-młodocianych
terrorystów, ciężko postrzelony
drugi schwytany po ucieczce..
Możemy zobaczyć jaki wpływ na
dzieci może mieć uczenie
nienawiści od urodzenia, część z
nich uczy się w szkołach
prowadzonych i zarządzanych
przez ONZ, które nie robi nic by
temu się przeciwstawić!
...natomiast jest pierwsze by
potępiać Izrael przy każdej
nadarzającej się okazji, nawet nie
sprawdzając dokładnie jak
wygląda naprawdę sytuacja, a
opierając się jedynie na
wnioskach krajów Arabskich lub
Palestyńczyków, którzy
niejednokrotnie dopuszczają się
kłamstw by osiągać zamierzone
cele, kłamstwo w islamie nie jest
niczym złym, jeśli służy do
osiągnięcia "dobrego" celu.

Terrorysta zastrzelony (16latek), w
wiosce Abu Dis na skrzyżowaniu ulic,
przy wschodniej Jerozolimie i Betlejem,
kiedy biegł z nożem w stronę żołnierza,
krzycząc "allahu akhbar!", wezwany do
zatrzymania się nie zareagował...

Większość ataków jest skupionych
wokół Hebronu i tzw. Wschodniej
Jerozolimy - gdzie fizycznie przyjdzie
Jezus wkrótce (żyjemy w czasach
ostatecznych)... dlatego módlmy się
szczególnie o te miejsca o
bezpieczeństwo i Bożą ochronę, a
także by On zmieniał serca tych dzieci i
nastolatków przepojonych nienawiścią...
i by Bóg wylewał łaskę pokuty i
upamiętania na wszystkich
mieszkańców Jerozolimy i okolic...

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
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